
Theater KING’S MEN zoekt medewerker PR en Marketing - M/V/D 
Freelance/ZZP, uren en werktijden in overleg. 
 
KING’S MEN maakt meertalige theaterproducties in intieme setting op buitenlocaties van 
landgoederen en burchten in de grensstreek van Nederland en Duitsland. 
We zijn een klein repertoiregezelschap en het team bestaat uit een mix van Duitse en 
Nederlandse medewerkers. We spelen Shakespeares klassiekers in een eigenzinnige mix 
van vier talen: Duits, Nederlands, Engels en Twents. Fantasierijk en hedendaags, met een 
minimum aan middelen en een maximum aan verbeeldingskracht en toegankelijk voor een 
breed publiek.  
 
Overijssel en Nordrhein-Westfalen zijn de belangrijkste speelgebieden. De voorstellingen 
worden gerepeteerd en gaan in première op het landgoed van Kloster Bentlage in Rheine. 
Onze partner in Nederland is het Wilminktheater Enschede.   
 
We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke pr/marketing medewerker 
voor het opzetten en uitvoeren van een passend pr en communicatieplan. Daarbij is een 
praktische werkhouding en een makkelijke omgang belangrijk, je zult er ook ‘op uit moeten’. 
We willen onze regionale positie en lokale bekendheid laten groeien, door per locatie 
partners aan ons te binden, met bestaande netwerken samen te werken en fanbase op te 
bouwen. KING’S MEN wordt geleid door regisseur Silvia Andringa, maar de organisatie heeft 
een sterk collectief karakter.  
 
Door het meertalige karakter van ons werk is het belangrijk dat je ziemlich gut Duits spreekt. 
Foutloos Duits schrijven is minder belangrijk. Het aantal uren en het  honorarium kunnen we 
in overleg vaststellen. 
  
We zoeken iemand die: 

• zorg draagt voor het beheren, analyseren en (door)ontwikkelen van onze Social 
Media communicatie 

• Input levert en uitvoering geeft aan publiciteitsplannen voor voorstellingen en 
algemene pr KING’S MEN 

• persberichten en andere PR teksten schrijft en contact met pers en speellocaties 
onderhoudt 

• initiatief neemt en zowel zelfstandig als in collectief kan werken 
• mailing resultaten meetbaar maakt, inclusief het analyseren van resultaten 

publieksonderzoek en het opstellen van rapportages. 

Wij bieden: 

• een afwisselend takenpakket en een uitdagende werkomgeving 
• professioneel werken in een familiaire sfeer  
• de kans om een nieuw gezelschap verder te helpen ontwikkelen 
• nauwe samenwerking met een geëngageerd en gemotiveerd artistiek team 

Meer informatie over onze producties is te vinden op https://kingsmen-openair.com/nl 
Heb je belangstelling of wil je meer weten, mail naar silvia@kingsmen-openair.com  
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